
Het Illustre Collegi d’Advocats de Barcelona is te vinden aan de Carrer de

Mallorca. Een imposante tempel vormt het bestuurlijke hart van de balie van

ruim 16.000 advocaten in de Catalaanse hoofdstad. Iets verderop in dezelfde

straat botst u tegen de Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Een neo-goti-

sche kathedraal waarvan de eerste steen werd gelegd in 1882. Vandaag wordt er

nog steeds gebouwd. De ranke torens domineren tezamen met constructiekra-

nen de skyline. Naar verwachting duurt het nog een jaar of vijftien voordat de

obsessie van de architect Antoní Gaudí y Cornet in zijn geheel is te beoordelen.

Mooi of lelijk? In ieder geval indrukwekkend omwille van grillige vormen,

ongebruikelijke ornamentiek en de inval van licht. Het is onmiddellijk zichtbaar

dat Gaudí veel heeft geleerd door te kijken naar de natuur. Om deze vervolgens

te imiteren. Architectuur die staat als een kathedraal met vertoon van enorme

veelzijdigheid.

Het lijkt de balie wel. De Nederlandse advocatuur als een sagrada familia. In

staat om op natuurlijke wijze nieuwe advocaten, anders gevormd of van een

andere herkomst, te absorberen met behoud van structuur.

In de loop van dit jaar zal de inrichting van het stelsel van gesubsidieerde rechts-

bijstand ingrijpend worden gewijzigd. Bureaus Rechtshulp worden opgeheven

en vervangen door Juridische Loketten. Een deel van de advocaten en juristen in

dienst van de Stichtingen Rechtsbijstand zal overstappen naar de vrijgevestigde

advocatuur. De Algemene Raad heeft een ‘Aanbeveling transitie’ vastgesteld,

bedoeld om de Raden van Toezicht te ondersteunen bij het nemen van beslissin-

gen bij verzoeken om inschrijving, goedkeuring patronaat of de vrijstelling van

de verplichting om bij een patroon kantoor te houden. Wij hebben ons verbon-

den om zoveel mogelijk bij te dragen aan het op peil houden van het aanbod van

gefinancierde rechtshulp. Het is zeer aannemelijk dat voormalige Bureaujuristen

zich juist daar zullen manifesteren.

De Algemene Raad heeft de Raden van Toezicht aanbevolen beëdigingsver-

zoeken welwillend te bekijken en met name met de zogenaamde zoekplicht soe-

pel om te gaan, dit om te voorkomen dat Bureaujuristen onnodig worden

geblokkeerd in hun streven deel uit te maken van onze familia. Het gaat landelijk

overigens (slechts) om enkele tientallen juristen.

Gaudí’s elegante en verrassende architectuur kan slechts worden verwezenlijkt

bij de gratie van de geweldige kennis van materialen en wijze waarop zij kunnen

worden toegepast. Het gaat niet alleen om esthetiek, maar ook om techniek.

Als architect ontwierp de Orde een kwaliteitsbeleid in combinatie met audits

van kantoren. Als uitgangspunt geldt dat kwaliteitszorg in de eerste plaats de

verantwoordelijkheid is van de advocaat. Een auditor is een door de Orde opge-

leide advocaat (!) die in het volle licht zijn werk doet.

De auditor hanteert voor zijn toetsing de Kwaliteitsstandaard 2004. Deze

standaard is het resultaat van behoorlijke besluitvorming in het College van

(uw!) Afgevaardigden. De Algemene Raad heeft onlangs een reglementje vastge-

steld om bij een verschil van inzicht tussen het kantoor dat is geaudit en de audi-

tor te bemiddelen. De toetser en de toets zijn geen vijanden van de vrije advoca-

tuur, net zo min als bouwvoorschriften en ingenieurs vijanden zijn van Carel

Weeber of Rem Koolhaas. Het publiek geniet immers van de esthetiek, maar wil

blind kunnen vertrouwen op de techniek.

Het publiek waardeert de diensten van de advocaat nog steeds met een ruime

voldoende. Het kenbaar maken en laten toetsen van de kwaliteitsstandaard

draagt bij aan dat vertrouwen. Het gaat om middelen en werkprocessen. Om het

voorkomen van een tegenstelling van belangen, het toetsen van een belang,

acceptatie van een opdracht en administratie van zaken en geld. Bouwen kost

tijd. Dit jaar is een eerste steen gelegd voor een cliënttevredenheidsonderzoek.

Schetstekeningen worden gemaakt voor het fundament van intercollegiale con-

sultatie. De standaard was en is bedoeld voor de hele familia. Inmiddels zijn bijna

2.000, waarvan ongeveer 750 eenpersoonskantoren, van de in totaal ruim 2.900

kantoren geaudit.

Wij móeten wel, zal een deel mij voorhouden, dankzij uw convenant met de

Raden voor Rechtsbijstand en het ministerie van justitie. Ik antwoord u: wij

moeten – te verstaan als behoren – ook daargelaten het convenant. ‘De deugd

wordt meer vervolgd door de slechten, dan bemind door de goeden,’ volgens

Miguel de Cervantes.

Inmiddels wordt 98% van de toevoegingen afgedekt met een auditverklaring.

Gelijktijdig sluit de Orde de ogen niet voor degenen die niet langer (wensen) deel

te nemen. Deels om principiële redenen. Met hen zet ik graag het gesprek voort.

Deels doodeenvoudig omdat al niet of nauwelijks op toegevoegde basis diensten

werden verleend en ten slotte een deel uit vrees dat de praktijkvoering niet vol-

doet.

Form follows function, volgens de Amerikaanse architect Sullivan. De vorm van het

bouwwerk wordt verklaard door wat er in het gebouw gebeurt. Gaudi zou dat bij

leven met passie hebben bestreden. Juist de enorme diversiteit in de beroepsuit-

oefening toont hoe vrij u zich weet te manifesteren als advocaat. Ik draai het

maar om: ‘function follows form’. Vrije beroepsuitoefening met inachtneming van

de regels van uw illustere sagrada familia.

van de deken

La Sagrada Familia 

Jeroen Brouwer
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